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1 Indledning
Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du 
begynder monteringsarbejdet. Overhold anvisninger-
ne i kapitel 2 "Sikkerhed", så risiko for personer eller 
forstyrrelser undgås.
Denne vejledning er en del af multilåsen og skal altid 
være til rådighed for specialpersonalet.

1.1 Producent og service
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
En virksomhed fra SIEGENIA GRUPPEN 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tlf.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
I tilfælde af reklamationer eller service bedes du hen-
vende dig til din kontraktpartner.

1.2 Denne dokumentations målgruppe
Denne dokumentation henvender sig kun til professi-
onelle virksomheder. Alle former for arbejde, som er 
beskrevet i denne dokumentation, må udelukkende 
udføres af erfarent specialpersonale, som er uddannet 
og oplært i montering, opstart og vedligeholdelse af 
multilåse.

1.3 Tilsigtet brug
1.3.1 Monteringssted
• Multilåsen er beregnet til montering i en- eller toflø-

jede døre i faststående bygninger.
• Multilåsen må kun monteres i døre, der er monteret 

teknisk korrekt.
• Dørens konstruktion skal give mulighed for anven-

delse af multilåsen.

1.3.2 Lukning og beslag
• Brug udelukkende KFV-rammedele.

1.4 Ikke-tilsigtet brug
• Multilåsen må ikke anvendes til flugtdøre.
• Ud over tværindstillingernes indstillingsmuligheder 

på siden er multilåsen ikke konstrueret til at absor-
bere formændringer eller ændringer i tætningsfor-
bindelsen som følge af temperaturforskelle eller 
ændringer i bygningsværket.

• I døre til fugtige rum eller rum med aggressivt korro-
sionsfremmende luftindhold må multilåsen ikke 
anvendes.

• Fremmede genstande og/eller materialer må ikke 
anbringes i åbningsområdet, lukkesystemet eller 

lukkepladerne, hvis den tilsigtede brug derved hind-
res eller forhindres. 

• Indgreb og/eller ændringer på multilåsen må ikke 
foretages. 

• Misbrug ikke låseelementer til at holde døren åben 
med. 

• Bevægelige eller indstillelige låseelementer (f.eks. 
rigel, falle) må ikke overlakeres.

1.5 Monteringsbetingelser og 
-forudsætninger

Før eller ved monteringen skal de regionale bygge-
forskrifter og -love samt de efterfølgende forudsætnin-
ger og betingelser overholdes uden undtagelse:
• Før montering af multilåsen skal dørens og dør-

rammens målfasthed kontrolleres. Hvis døren eller 
dørrammen er skæv eller beskadiget, må multilåsen 
ikke monteres.

• Døren og dørrammen må kun overfladebehandles 
før montering af multilåsen. Efterfølgende overfla-
debehandling kan forringe multilåsens funktions-
dygtighed.

• For alle fræse- og boremål skal de tilhørende posi-
tioner og værdier overholdes inden for de angivne 
tolerancer. Vandret og lodret placering skal overhol-
des nøjagtigt.

• Rengør fræselommerne efter fræsning, så de er uden 
spåner.

• Skru ikke skruerne over gevind, og sæt dem ikke 
skævt i. 

• Bearbejd ikke døren mekanisk, når multilåsen er 
monteret (f.eks. boring, fræsning). 

• Hovedlåsen må under ingen omstændigheder bores i 
eller gennembores.

• Monter beslagsdele og cylinder, så de flugter.
• Overhold falsluften (afstand mellem stolpe- og ram-

medele): Multilåsen fungerer sikkert ved en falsluft 
mellem 3,5 mm +/- 1,5 mm. Derudover skal montø-
ren sikre, at falsluften vælges, så dørens bevægelse 
med garanti er uden spændinger.

• Brug kun syrefrit tværbundne tætningsmaterialer, 
så korrosionsskader på komponenterne eller døren 
undgås.



H39.MFVRS004DK-00 02.2019 5/64

Monteringsvejledning Multilåse nøglebetjent

BS 230X, BS 250X, BS 260X

1.6 Transport
• Klods dørbladet op i rammen med anordninger til 

begrænsning af dørspalten.
• Ved transport af en formonteret dør uden låsecylin-

der skal den medfølgende transportsikring blive i 
hovedlåsen.

• Sørg for ved håndtering og transport, at låseele-
menterne står i låsepositionen, så døren ikke åbnes 
ukontrolleret. 

• Multilåse er følsomme byggeelementer og skal der-
for behandles med omhu. De må for eksempel ikke 
kastes med, åbnes hårdt eller bøjes.

• Hold ikke i dørgrebet eller beslagene ved transport.

1.7 Angivne mål
Alle mål er angivet i mm. 

1.8 Anvendte symboler
Følgende piktogrammer anvendes i dette dokument:

Generelt advarselstegn

Nyttige informationer og vejledning

Brug ikke mekanisk vold

Bær øjenbeskyttelse

Bær sikkerhedssko

Bær beskyttelseshandsker

Læs videre i vejledningen på det pågældende sted

Fræse- eller borediameter

Notlængde

Notdybde fra stolpens underkant

Notbredde

Gennemgangsboring

Metalprofiler

Træprofiler

Plastikprofiler
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betjeningsvejledninger, som er vedlagt til andre (ekstra) 
komponenter, overholdes. Eventuelt gælder vejlednin-
gerne fra dørproducenterne og andet tilbehør fra andre 
producenter også.

1.12 Korrekt bortskaffelse
• Multilåsen og de ekstra leverede tilbehørsdele må 

ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. 
Overhold de lokalt gældende, nationale bestemmel-
ser.

• Emballagen består af genbrugsmaterialer og kan 
afleveres hos den lokale genbrugsplads som gam-
melt papir.

1.13 Årsager til skader

Dørbladet må ikke gennembores i området, hvor låsekassen sidder, når 
multilåsen er monteret.

Dørgrebets firkantstift må ikke slås gennem låsespindlen med vold.

Dørbladet må ikke bæres i dørgrebet.

1.9 Øvrige visninger
Skrifttegnene i denne vejledning har følgende betyd-
ning:
• Tekster, som er markeret således, er opremsninger.

– Tekster, som er markeret således, er underordne-
de opremsninger.

 f Tekster, som er markeret således, er handlingsanvis-
ninger, som skal udføres i den angivne rækkefølge.

Krydshenvisninger
„“ En separat krydshenvisning står i anførselstegn.
() En krydshenvisning i teksten står i parenteser.

1.10 Anbefalede skruer

Aluminium: 
SKG** Ø ≥ 4,8 mm
Aluminiumprofil min. 2 mm vægtykkelse

Træ:  
SKG** Ø 4,0 mm x 40 mm 
SKG*** Ø 4,5 mm x 45 mm
SKH-certificeret

Plastik: 
SKG** Ø ≥ 4,2 mm
Stålarmering min. 1,5 mm vægtykkelse

1.11 Yderligere gældende dokumenter
Ved montering af multilåsen skal alle monterings- og 
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Låseelementerne må ikke stå ude, når døren er åben.

Dørgrebet må kun belastes i den normale drejeretning. I aktiveringsretningen 
må der maks. lægges en kraft på 150 N på dørgrebet. Låsen eller multilåsen 
må kun lukkes med den tilhørende nøgle (og ikke med fremmede genstan-
de).

Dørgrebet og nøglen må ikke aktiveres samtidig.

Tofløjede døre må ikke tvinges ud over den stationære fløj.
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2 Sikkerhed
Før monteringsarbejdet begyndes, skal de efterfølgen-
de advarselshenvisninger læses omhyggeligt. De garan-
terer sikkerheden, så farer, ulykker og materielle skader 
undgås. Overhold alle sikkerhedshenvisninger.

Information

Dette symbol gør opmærksom på særlige forhold og 
markerer situationer, som kræver øget opmærksom-
hed.

2.1 Personligt beskyttelsesudstyr
Ved arbejde med montering af reparations-multilåsen 
skal du bruge følgende beskyttelsesudstyr:
• Sikkerhedssko
• Beskyttelseshandsker
• Beskyttelsesbrille

2.2 Tunge komponenter
Ved arbejde med multilåse skal dørbladet i mange 
tilfælde tages af.
Der er fare for skader på fødderne.

Bær sikkerhedssko

2.3 Skarpe kanter
Ved afkortning af metalkomponenter dannes skarpe 
kanter. Der er fare for snitsår.

Bær beskyttelseshandsker

2.4 Hurtigt flyvende spåner
Ved fræsearbejde kan spånerne flyve hurtigt rundt. 
Der er fare for øjenskader.

Bær beskyttelsesbrille
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3 Varianter og komponenter
Multilåsene er udstyret med to ekstra kasser [1] eller fire ekstra kasser [2].
De ekstra kasser leveres i tre varianter:
• BS 2300 med rundbolt [3]
• BS 2500 med drejekrog [4]
• BS 2600 med en kombination af rundbolt/drejekrog [5].
Multilåsene med to ekstra kasser kan eftermonteres med døråbningsspærren T2 [6] eller den ekstra rigellås TR [7].
Multilåsen BS 2616 [8] har en kombination af to ekstrakasser med en kombination af rundbolt/drejekrog og to 
ekstra kasser med hver seks runde rigler.
For at forlænge multilåsene er det muligt at montere en tilslutningsstolpe [9] med ekstra kasse 23/25/2600 i to 
varianter.

BS 2X00 BS 2X00 T2 BS 2X00 TR BS 2X04 BS 2616 BV 1X00-1/2

3 1 6 7 2 8 9

4

5
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3.1 Målvarianter
3.1.1 Afstande 72 mm, 74 mm, 92 mm, 94 mm

K
I

F

N
M

H
B

G

A

C

X

Mål- 
varian-

ter
A B C F G H I K

egnet til 
rammefals-

højde

B296* 2170 760 355 385 1020 665 130 1505 - 1754

B298 2170 760 605 385 1020 355 415 130 1755 - 1880

B001 2170 760 730 385 1020 355 290 130 1881 - 2170

B003 2400 760 980 385 1020 355 270 130 2171 - 2400

B039* 1500 760 355 385 952 1505 - 1754

B041 1700 760 605 385 952 355 1755 - 1880

B166 1855 760 730 385 952 355 1881 - 2170

B253 2170 760 980 385 952 355 2171 - 2400

K038 1629 760 605 385 892 355 1755 - 1880

K002 1754 760 730 385 892 355 1881 - 2170

K054 2004 760 980 385 892 355 2171 - 2400

K296* 1442 760 355 892 1505 - 1754

K298 1692 760 605 892 355 1755 - 1880

K001 1817 760 730 892 355 1881 - 2170

K003 2067 760 980 892 355 2171 - 2400

K006 1722 822,5 605 385 970 355 1755 - 1880

K007 1847 822,5 730 385 970 355 1881 - 2170

K008 2097 822,5 980 385 970 355 2171 - 2400

B325* 2170 760 355 385 1050 635 160 1535 - 1785

B327 2170 760 605 385 1050 355 385 160 1786 - 1910

B002 2170 760 730 385 1050 355 260 160 1911 - 2170

B004 2400 760 980 385 1050 355 240 160 2171 - 2400

* = kan ikke leveres med hulgruppe "T0"

Mål I + K = kan afkortes til

X
= Systemmarkering 
 Alle målangivelser udgående fra [X] til 
 midten af den ekstra kasse

M = 29,0

N =  57,5
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3.1.2 Afstand 85 mm

K
I

F

N
M

H
B

G

A

C

X

Mål- 
varian-

ter
A B C F G H I K

egnet til 
rammefals-

højde

K010 2400 727 721 374 1050 244 500 190 1900 - 2400

* Kan ikke leveres med hul-
gruppe "T0"

Mål I + K Kan afkortes til

X
Alle målangivelser udgående 
fra systemmarkeringen [X] til 
midten af den ekstra kasse.

M 36,0

N 50,5

Alle angivne mål refererer til system-
markeringen [X].
Systemmarkeringen [X] er kun på sam-
me højde som spindelhullet [1] ved en 
afstand på 72, 74, 92 og 94 mm. 
Ved en afstand på 85 og 88 mm vand-
rer spindelhullet ned.
Afstand 85 mm = -7 mm
Afstand 88 mm = -4 mm

7 
m

m X

1

af
st

an
d 

85
 m

m
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3.1.3 Afstand 88 mm

K
I

F

N
M

H
B

G

A

C

X

Mål- 
varian-

ter
A B C F G H I K

egnet til 
rammefals-

højde

B296* 2170 756 359 381 1016 665 130 1505 - 1754

B298 2170 756 609 381 1016 359 415 130 1755 - 1880

B001 2170 756 734 381 1016 359 290 130 188 1 - 2170

B003 2400 756 984 381 1016 359 270 130 2171 - 2400

B039* 1500 756 359 381 948 1505 - 1754

B041 1700 756 609 381 948 359 1755 - 1880

B166 1855 756 734 381 948 359 188 1 - 2170

B253 2170 756 984 381 948 359 2171 - 2400

B325* 2170 756 359 381 1046 635 160 1535 - 1785

B327 2170 756 609 381 1046 359 385 160 1786 - 1910

B002 2170 756 734 381 1046 359 260 160 1911 - 2170

B004 2400 756 984 381 1046 359 240 160 2171 - 2400

* Kan ikke leveres med hul-
gruppe "T0"

Mål I + K Kan afkortes til

X
Alle målangivelser udgående 
fra systemmarkeringen [X] til 
midten af den ekstra kasse.

M 33,0

N 53,5

Alle angivne mål refererer til system-
markeringen [X].
Systemmarkeringen [X] er kun på sam-
me højde som spindelhullet [1] ved en 
afstand på 72, 74, 92 og 94 mm. 
Ved en afstand på 85 og 88 mm vand-
rer spindelhullet ned.
Afstand 85 mm = -7 mm
Afstand 88 mm = -4 mm

4 
m

m X

1

af
st

an
d 

88
 m

m
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3.1.4 Hovedlås-typer nøglebetjent

Variable mål i mm

Hovedlås- 
type

Låsecylinder  
PZ/RZ

Afstand 
[E]

Dornmål 
[D]

Dornmål bag 
[L]

Rigeljustering 
[R] [M] [N] [O] [P] [Q] [S]

V PZ 72 55, 65, 70, 80 17,5 20 29 57,5 12,5 51,5 47 12

V RZ 74 55, 65, 70, 80 17,5 20 29 57,5 12,5 49,5 47 12

H PZ 85 25 17,5 uden rigel 36 50,5 19,5 31,5 52 8

H PZ 85 30 17,5 10 36 50,5 19,5 31,5 52 8

H PZ 85 35 17,5 16 36 50,5 19,5 31,5 54 12

H PZ 85 40 - 80 17,5 20 36 50,5 19,5 31,5 54 12

H PZ 88 35 17,5 16 33 53,5 16,5 31,5 51 12

H PZ 88 40 -80 17,5 20 33 53,5 16,5 31,5 51 12

H PZ 92 25 17,5 uden rigel 29 57,5 12,5 31,5 45 8

H PZ 92 30 17,5 10 29 57,5 12,5 31,5 45 8

H PZ 92 35 17,5 16 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H PZ 92 40 -80 17,5 20 29 57,5 12,5 31,5 47 12

H RZ 94 35 20,3 16 29 57,5 12,5 29,5 47 12

H RZ 94 40 -80 20,3 20 29 57,5 12,5 29,5 47 12

Billede: PZ Billede: RZ

D L

R

S

M

E

O
N

Q
P

6,553
,5

3*

udfræsningsmål

markering 
af system

D L

E
P

* Dette mål refererer til en flad stolpe 3 mm, stål galvaniseret. 
 Ved anvendelse af andre stolper kan dette mål og målene, som er afhængige heraf, ændres.
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3.1.5 Ekstra kasser
BS 2300 BS 2500 BS 2600

3.1.6 Døråbningsspærre T2

 8,5

3.1.7 Ekstra rigellås TR
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4 Montering

4.1 Omstilling af softlockfallens DIN-retning

2

1 1 x 5,5 mm

På siden af låsekassen er der en 
kærv [1]. Gennem denne kærv kan 
falleskaftets låsefjeder [2] åbnes 
med en kærvskruetrækker.

 f Tryk forsigtigt med kærvskrue-
trækkeren gennem åbningen på 
falleskaftets låsefjeder.

Falleskaftet frigives.
 f Tag fallen ud, og drej den 180°.

KLIK!

 f Tryk forsigtigt fallen ind i låse-
kassen, indtil falleskaftet går i 
indgreb i låsefjederen, og slip så 
fallen.

Fallen skal køre automatisk ud og 
holdes sikkert af låsefjederen.

5x

 f Kontrollér, om fallen sidder 
korrekt og er let at bevæge. Tryk 
fallen flere gange (ca. 5x) ind i 
låsekassen, og slip fallen.

Fallen skal kunne bevæge sig let og 
køre helt ud.
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4.2 Pendulfalle
4.2.1 Udskiftning af softlockfallen med en pendulfalle

2

1
1 x 5,5 mm

På siden af låsekassen er der en 
kærv [1]. Gennem denne kærv kan 
falleskaftets låsefjeder [2] åbnes 
med en kærvskruetrækker.

 f Tryk forsigtigt med kærvskrue-
trækkeren gennem åbningen på 
falleskaftets låsefjeder.

Falleskaftet frigives.
 f Tag fallen ud, og udskift den 
med pendulfallen.

KLIK!

 f Tryk forsigtigt pendulfallen ind i 
låsekassen, indtil falleskaftet går 
i indgreb i låsefjederen, og slip 
så pendulfallen.

Pendulfallen skal køre automatisk 
ud og holdes sikkert af låsefjederen.

5X

 f Kontrollér, om pendulfallen 
sidder korrekt og går let ved at 
trykke den flere gange (ca. 5x) 
ind i låsekassen, og slip den så 
igen.

Pendulfallen skal kunne bevæge sig 
let og køre helt ud.
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4.2.2 Indstilling af pendulfalle

1

 f Juster midterdelen, så boringen 
[1] vender fremad.

2 mm

 f Sæt en 2 mm unbrakonøglen 
gennem boringen i midterdelen 
og ind i falleskaftet.

maks. 
11,9 mm

min. 
3,4 mm

Pendulfallen må kun skrues ud til den 
angivne maksimale værdi.

Pendulfallens stilling afhænger af 
dørens falsluft 
(se kapitel 4.13 „Indstilling af falsluft“ 
fra side 50).

 f Drej unbrakonøglen mod urets 
retning.

Pendulfallen køres ud.
 f Drej unbrakonøglen med urets 
retning.

Pendulfallen køres ind.
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4.3 Omstilling af brandsikringsfallens DIN-retning

Brandsikringsfallen er en integreret del af brandsikrings-multilåsen. Bortset fra omstilling af 
DIN-retningen er ændring af brandsikrings-multilåsene ikke tilladt. 

1

2

1 x 5,5 mm

 f Tryk fallen [1] ca. 
2 mm indad.

Falleskaftets låsefjeder [2] bliver 
synlig i låsekassens åbning.

 f Tryk med en kærvskruetrækker 
gennem åbningen på falleskaf-
tets låsefjeder.

Falleskaftet frigives.
 f Tag fallen ud.

KLIK!

 f Drej fallen 180°.
 f Tryk forsigtigt fallen ind i låse-
kassen, indtil falleskaftet går i 
indgreb i låsefjederen, og slip så 
fallen.

Fallen skal køre automatisk ud og 
holdes af låsefjederen.

5x

 f Kontrollér, om fallen sidder kor-
rekt og går let ved at trykke den 
flere gange (ca. 5x) ind i låsekas-
sen, og slip den så igen.

Fallen skal kunne bevæges let og 
køre helt ud.
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4.4 Fræsning af dørblad
4.4.1 BS 23/25/2600

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10. Bær beskyttelsesbrille

A

C
B

G
K

I

X
1

2

3

Ekstra kasse
[1] 16,0 mm
[2] 42,5 mm + 1 mm
[3] 164,0 mm

1

2

D

E

3

L

Hovedlås
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (systemmarkering)
[L] Dornmål bag + 1 mm
[D] Dornmål
[E] Afstand

Alle hovedlåsens mål, 
se kapitel 3.1.4 „Hovedlås-typer nøgle-
betjent“ fra side 13.

Dørgrebs- 
fræsning

PZ- 
fræsning

RZ- 
fræsning

Dørgreb og cylinder
[1] Ø 18,0 mm
[2] Ø 18,0 mm
[3] 21,0 mm
[4] 12,0 mm
[5] Ø 24,0 mm
[6] 20,0 mm
[E] Afstand

E

1
2 5

6
3

4 4
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4.5 BS 23/25/2600 døråbningsspærre T2
4.5.1 Montering af døråbningsspærre T2

Fjernelse af plastikafdækningen

 f Skru den todelte afdækning af 
med en kærvskruetrækker, og 
fjern afdækningen.

1

Indstilling af monteringspositionen 
på døråbningsspærren T2
Skyderen [1] er frit bevægelig i 
oplåst tilstand.

 f Stil skyderen helt op.

 f Anbring døråbningsspærren i 
låsepositionen.

Derved holdes skyderen i positio-
nen.

1x

1

1

2

2

Indstilling af monteringspositionen 
på hovedlåsen

 f Lås hovedlåsen op.
Derved kører drivstangen op. Dette 
er monteringspositionen for døråb-
ningsspærren.
De to optag [2] på skyderen skal 
tilkobles i de to udskæringer på 
drivstangen [1].
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Montering af døråbningsspærren 
T2 på stolpen

 f Sæt riglen gennem den firkante-
de udskæring i stolpen, og kobl 
skyderens optag til i drivstan-
gens udskæringer.

TX 10
1,5 Nm

 f Fastgør døråbningsspærren 
T2 til stolpen med de vedlagte 
skruer.

1x

2

1
Oplåsning af døråbningsspærren 
T2 via hovedlåsen

 f Lås hovedlåsen med en omdre-
jning.

Drivstangen [1] bevæges nedad. 
Skyderen [2] føres med ned af 
drivstangen og låser døråbnings-
spærren T2 op.
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4.5.2 Fræsning af fræselomme til døråbningsspærre T2

se kapitel 3.1 „Målvarianter“ fra side 
10. Bær beskyttelsesbrille

X

H

1

2

D

3

L

Døråbningsspærre T2

[1] 16,0 mm
[2] 134,0 mm
[3] 40,5 mm
[L] Dornmål bag + 1 mm
[D] Dornmål

1

Olive

[1] Ø 18 mm
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4.6 BS 23/25/2600 ekstra rigellås TR
4.6.1 Montering af ekstra rigellås

 f Skru den todelte plastikaf-
dækning af med en kærvskrue-
trækker, og fjern afdækningen.

 f Anbring den ekstra rigellås i 
låsepositionen.

 f Sæt den ekstra rigellås på stol-
pen, og sæt riglen gennem den 
firkantede åbning i stolpen.

TX 10
1,5 Nm

 f Fastgør den ekstra rigellås på 
stolpen med den vedlagte skrue.
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4.6.2 Fræsning af fræselomme til ekstra 
rigellås

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10. Bær beskyttelsesbrille

X

H

1

2

D

3

L

Ekstra rigellås TR
[1] 16,0 mm
[2] 134,0 mm
[3] 40,5 mm
[L] Dornmål bag + 1 mm
[D] Dornmål

1

2

3

Profilcylinder
[1] Ø 18,0 mm
[2] 21,0 mm
[3] 12,0 mm
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4.6.3 BS 23/25/2604

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10. Bær beskyttelsesbrille

A

C
B

G
K

I

X X

H
F

X
1

2

3

Ekstra kasse
16,0 mm
42,5 mm + 1 mm
164,0 mm

1

2

D

E

3

L

Hovedlås
[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (systemmarkering)
[L] Dornmål bag + 1 mm
[D] Dornmål
[E] Afstand

Alle hovedlåsens mål, se kapitel 3.1.4 
„Hovedlås-typer nøglebetjent“ fra 
side 13.

Dørgrebsfræs-
ning

PZ-
fræsning

RZ-
fræsning

Dørgreb og cylinder
[1] Ø 18,0 mm
[2] Afstand
[3] Ø 18,0 mm
[4] 21,0 mm
[5] 12,0 mm
[6] Ø 24,0 mm
[7] 20,0 mm

2

1 3 6

7
4

5 5
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4.6.4 BS 2616

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10. Bær beskyttelsesbrille

A

C
B

G
K

I

X X

H
F

X
1

2

3

Ekstra kasse

[1] 16,0 mm
[2] 55,0 mm + 1 mm
[3] 204,0 mm

1

2

D

E

3

L

Hovedlås

[1] 16,0 mm
[2] 234,0 mm
[3] 137,0 mm (systemmarkering)
[L] Dornmål bag + 1 mm
[D] Dornmål
[E] Afstand

Ved afstanden 94 mm er pos. L: 
20,3 mm + 1 mm

Dørgrebsfræs-
ning

PZ-
fræsning

RZ-
fræsning

Dørgreb og cylinder

[1] Ø 18,0 mm
[2] Ø 18,0 mm
[3] 21,0 mm
[4] 12,0 mm
[5] Ø 24,0 mm
[6] 20,0 mm
[E] Afstand

E

1 2 5

6
3

4 4
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4.7 Montering af multilås
 f Sæt multilåsen ind i 
det fræsede dørblad.

 f Skru multilåsen fast til 
dørbladet.

Juster positionen på spin-
delhullet.
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4.8 Tilslutningsstolpe
Ved høje døre kan multilåsen suppleres opad med endnu en kasse med en tilslutningsstolpe.

E

D

O

P

L

Mål- 
varianter

Multi- 
lås BV 1X00-1 BV 1X00-2

D E O L P

kan maks. 
afkortes til

kan maks. 
afkortes til

mulig 
opnåelig 

position for 
den ekstra 

kasses

kan maks. 
afkortes til

mulig 
opnåelig 

position for 
den ekstra 

kasses

B296 605 180 725-1330 90 819-1424

B298 355 180 975-1330 90 1069-1424

B001 230 180 1100-1330 90 1194-1424

B003 210 180 1320-1530 90 1414-1624

B325 575 180 725-1300 90 819-1394

B327 325 180 975-1300 90 1063-1394

B002 200 180 1100-1300 90 1194-1394

B004 180 180 1320-1500 90 1414-1594

K296 180 730 90 824

K298 180 980 90 1074

K001 180 1105 90 1199

K003 180 1355 90 1449

K010 440 180 1083-1523 90 1177-1617
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4.8.1 Fræsning af dørblad til tilslutningsstolpe 
BV 13/15/1600-1, BV 13/15/1600-2

Positionsbestemmelse, se kapitel 4.8 
„Tilslutningsstolpe“ fra side 28. Bær beskyttelsesbrille

O
,P

X

2

3

1 Ekstra kasse

[1] 16,0 mm
[2] 164,0 mm 
[3] 42,5 mm + 1 mm
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4.8.2 Montering af drivstang

1

2

Mellem multilåsens øverste eks-
tra kasse og tilslutningsstolpens 
ekstra kasse skal der etableres 
en forbindelse med drivstangen.

 f Anbring multilåsens låseele-
menter i oplåsningspositio-
nen.

 f Løsn forskruningen på mul-
tilåsens øverste ekstra kasse, 
og tag den ekstra kasse af 
stolpen.

 f Sæt drivstangen [1] ind i 
skyderens [2] holder.

1
2
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1

2

 f Sæt den ekstra kasse på stol-
pen igen.

 f Sørg for, at skyderens [1] 
holder kobles korrekt sam-
men med drivstangens [2] 
udskæring.

Anvend de vedlagte, nye skruer.
Brug ikke de gamle skruer igen.

TX 10
1,5 Nm

 f Skru den øverste ekstra kasse 
på stolpen.



02.201932/64 H39.MFVRS004DK-00

Multilåse nøglebetjent Monteringsvejledning

BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.8.3 Opmåling og afkortning

Positionsbestemmelse, se kapitel 4.8 
„Tilslutningsstolpe“ fra side 28. Bær beskyttelseshandsker

2

1

1  f Tegn tilslutningsstolpens øverste 
udhæng [1].

 f Afkort udhænget, og slib savkan-
terne.

2

 f Tegn udhænget [2] for stolpen 
og multilåsens drivstang.

 f Afkort udhænget for stolpen og 
drivstangen, og slib savkanterne.
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4.9 Montering af multilås og tilslutningsstolpe
 f Sæt multilåsen ind i det fræsede 
dørblad.

Juster multilåsens position på spindel-
hullet.

4.8.3 Opmåling og afkortning

Positionsbestemmelse, se kapitel 4.8 
„Tilslutningsstolpe“ fra side 28. Bær beskyttelseshandsker

2

1

1  f Tegn tilslutningsstolpens øverste 
udhæng [1].

 f Afkort udhænget, og slib savkan-
terne.

2

 f Tegn udhænget [2] for stolpen 
og multilåsens drivstang.

 f Afkort udhænget for stolpen og 
drivstangen, og slib savkanterne.
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 f Fastgør multilåsen med alle 
skruer.
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Hold hele tiden fast i multilåsen under 
monteringen.

 f Fjern skruerne bortset fra de 
to skruer på stolpens nederste 
ende.

 f Løsn de to resterende skruer, 
indtil multilåsen kan tages ud af 
dørbladet på den øverste ende.



02.201936/64 H39.MFVRS004DK-00

Multilåse nøglebetjent Monteringsvejledning

BS 230X, BS 250X, BS 260X

4.9.1 Montering af tilslutningsstolpe

Drivstangen må ikke bøjes.

 f Tag forsigtigt drivstangen af 
stolpen.

1

2

 f Sæt tilslutningsstolpens 
fortanding [1] ind i den 
højre vinkel på multilåsens 
drivstang [2].

1

Sikringsfjederen [1] må ikke drejes for 
meget ved indsætning af drivstangen i 
fortandingen.

 f Hold forsigtigt drivstangen 
ind under fortandingens 
sikringsfjeder [1].
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 f Sæt multilåsen ind i fræ-
selommerne sammen med 
tilslutningsstolpen.

 f Skub afdækningspladen ned 
under stolpernes berørings-
punkt.
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 f Fastgør multilåsen og tilslut-
ningsstolpen med alle skruer.

 f Fastgør afdækningspladen med 
en skrue.
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4.10 Montering af beslag
Før beslagene monteres, skal den vedlagte monteringsvejledning fra producenten læses og 
overholdes.

Før beslagenes borebillede bores, skal positionerne for låsekassernes fastgøringshuller sam-
menlignes, (se kapitel 3.1.4 „Hovedlås-typer nøglebetjent“ fra side 13).

Afmonter multilåsen før boring.

4.10.1 Montering af tilbehør til dørgreb

Optegning og boring af huller
 f Læg boreskabelonen, som er vedlagt beslaget, på dørgrebets firkant-
stift, når multilåsen er monteret, og tegn hullernes positioner op.

 f Afmontér multilåsen, og bor hullerne.
 f Monter multilåsen igen.

Montering af beslagskomponenter
 f Sæt dørgrebets firkantstift 
ind i spindelhullet.

 f Sæt låsecylinderen ind i ho-
vedlåsen.
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 f Fastgør låsecylinderen med 
låsecylinderskruen [1].

 f Monter tilbehøret til dør-
grebet efter den vedlagte 
monteringsvejledning fra 
producenten.

4.10.2 Montering af beslag til den ekstra rigellås TR

Optegning og boring af huller
 f Læg boreskabelonen (vedlagt beslaget), på låsecylinderen, når multilå-
sen er monteret, og tegn hullernes positioner op.

 f Afmontér låsecylinderen og multilåsen, og bor hullerne.
 f Monter multilåsen igen.

Montering af beslagskomponenter

1
2

Fastgøringsskrue [1] = M4

 f Monter beslagenes kompo-
nenter efter den vedlagte 
monteringsvejledning fra 
producenten.

 f Fastgør låsecylinderen med 
lukkecylinderskruen [2].

1
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4.10.3 Montering af beslag til døråbningsspærren T2

Optegning og boring af huller
 f Læg boreskabelonen (vedlagt beslaget) på firkantstiften, når multilåsen 
er monteret, og tegn hullernes positioner op.

 f Afmontér multilåsen, og bor hullerne.
 f Monter multilåsen igen.

Montering af beslagskomponenter

1

Fastgøringsskrue [1] = M4

 f Monter beslagenes kompo-
nenter efter den vedlagte 
monteringsvejledning fra 
producenten.

4.11 Fræsning af ramme
4.11.1 Monteringsforskrifter for SKG-certificerede rammedele

Ved montering af rammedelene skal målet for den lodrette position overholdes nøje. 
Dermed garanteres, at drejekrogen kan køre helt ind i låsepositionen og når det foreskrevne 
mindstemål for indgrebet i rammedelen.

9,
5

0

8,
5

Drejekrogen skal låse min. 9,5 
mm i rammedelen.
Drejekrogen skal kunne bevæges 
let og fuldstændigt i låse- og 
oplåsningspositionen.
Udfør de nødvendige fræselom-
mer, og montér rammedelene 
med de foreskrevne skruer, 
(se kapitel 4.12 „Forskrunings-
forskrifter for SKG-certificerede 
rammedele“ fra side 49).

9,
5

0

8,
5
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4.11.2 Rammefræsninger til BS 23/25/2600

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10.

Bær altid beskyttelsesbrille ved fræse-
arbejde.

C

B

M

N
X

1

3

2

De angivne fræsemål 
refererer til:

E8H låseplade: Hovedlås

Q låseplade:   Ekstra kasse

E8QH: Låseliste

Kontakt KFV-kundeservice for oplysninger om 
fræsemål for andre rammedele eller låselister.

Tværindstilling af ekstra kasser
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm

1

5

3

3

2

4

1

5

3

3

4

2

Udskiftningsstykke og foring bag 
hovedlåsens rigel
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Dagsfalle og foring bag hovedlå-
sens rigel
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Ved U-profiler fra en sidehøjde på 6 
mm og anvendelse af udskiftnings-
stykket serie 118/119 bortfalder 
fræsningen.
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4.11.3 Rammefræsninger til 23/25/2600 T2 (døråbningsspærre)

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10.

Bær altid beskyttelsesbrille ved fræse-
arbejde.

H

34 mm

X

1

3

2

De angivne fræsemål 
refererer til:

T2 låseplade: Døråbningsspærre

E8QT2H: Låseliste med T2

Kontakt KFV-kundeservice for oplysninger om 
fræsemål for andre rammedele eller låselister.

 
Rigelhus til døråbningsspærre T2
[1] 21,0 mm
[2] 155,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm

*Målet "H" refererer til midten af 
døråbningsspærrens T2 rigel.
Midten af rigelhusets fræsning er 34 
mm dybere.

I nogle tilfælde skal rammen fræses på 
siden i spærrebøjlens drejeområde.

[1] 115,0 mm
[2] 4,0 mm + materialetykkelse 

f.eks. for en vinkellåseplade

1

2
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4.11.4 Rammefræsninger til BS 23/25/2600 TR (ekstra rigellås)

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10.

Bær altid beskyttelsesbrille ved fræse-
arbejde.

H

X

1

3

2

De angivne fræsemål 
refererer til:

23xx låseplade: Ekstra rigellås TR

Kontakt KFV-kundeservice for oplysninger om 
fræsemål for andre rammedele eller låselister.

 
Ekstra rigellås TR med plastikforing 
bag
[1] 16,0 mm
[2] 50,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm

Ved anvendelse af den ekstra rigellås 
er det kun muligt at anvende låsepla-
der.
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4.11.5 Rammefræsninger til BS 23/25/2604

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10.

Bær altid beskyttelsesbrille ved fræse-
arbejde.

C

B

F

HM

N
X

1

3

2

De angivne fræsemål 
refererer til:

E8H låseplade: Hovedlås

Q låseplade: Ekstra kasse

E8QH: Låseliste

Kontakt KFV-kundeservice for oplysninger om 
fræsemål for andre rammedele eller låselister.

 
Tværindstilling af ekstra kasser
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm

1

5

3

3

2

4

1

5

3

3

4

Udskiftningsstykke og foring bag 
hovedlåsens rigel
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Dagsfalle og foring bag hovedlå-
sens rigel
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

2
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4.11.6 Rammefræsninger til BS 2616

Positionsbestemmelse, se kapitel 3.1 
„Målvarianter“ fra side 10.

Bær altid beskyttelsesbrille ved fræse-
arbejde.

F

H

X

3

2

1

De angivne fræsemål 
refererer til:

EQH: Låseliste

Kontakt KFV-kundeservice for oplysninger om 
fræsemål for andre rammedele eller låselister.

 
Ekstra kasse med seks runde rigler 
med foring bag riglerne
[1] 22,0 mm
[2] 150,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm

1

5

3

3

2

4

1

5

3

3

4

Udskiftningsstykke og foring bag 
hovedlåsens rigel
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

Dagsfalle og foring bag hovedlå-
sens rigel
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm
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4.11.7 Rammefræsninger til tilslutningsstolpe 
BV 13/15/1600-1 / BV 13/15/1600-2

Positionsbestemmelse, se kapitel 4.8 
„Tilslutningsstolpe“ fra side 28.

Bær altid beskyttelsesbrille ved fræse-
arbejde.

O/P

X

1

3

2

De angivne fræsemål 
refererer til:

Q låseplade: Ekstra kasse

Kontakt KFV-kundeservice for oplysninger om 
fræsemål for andre rammedele eller låselister.

 
Tværindstilling af den ekstra kasse
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Komponenthøjde plus 1 mm
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4.11.8 Montering af rammedele

Rammedelene justeres vandret efter 
systemaksen

 f Sæt låselisten eller låsepladerne ind i rammens fræselommer.
 f Fastgør låselisten eller låsepladerne med alle skruer.
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4.12 Forskruningsforskrifter for SKG-certificerede rammedele
4.12.1 Træramme

Rammedel til hovedlås
881-083 + 402-00031 C/D RC2 RC3

3 st. 4,0x40 mm 3 st. 4,5x45 mm
(SKH-certificeret)

Rammedel til ekstra kasse med drejekrog
2500-267-2W RC2 RC3

2 st. 4,0x40 mm 2 st. 4,5x45 mm
(SKH-certificeret)

Rammedel til ekstra kasse med rundbolt-/drejekrogs-kombination
2600-267-2W RC2 RC3

2 st. 4,0x40 mm 2 st. 4,5x45 mm
(SKH-certificeret)

4.12.2 Aluminiumramme
Rammedele med SKG-prægning RC2

Ø ≥ 4,8 mm

4.12.3 Plastikramme
Rammedele med SKG-prægning RC2

 Ø ≥ 4,2 mm
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4.13 Indstilling af falsluft

Overhold monterings- og betjeningsvejledningen til hængslerne.

1

 f Indstil falsluften [1] mellem stolpen og ramme-
delen efter den vedlagte monteringsvejledning fra 
hængselproducenten.

For korrekt drift af KFV-multilåsene skal falsluften være på 3,5 
mm ± 1,5 mm.
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4.13.1  Indstilling af udskiftningsstykke
Fallen skal gå i indgreb i udskiftningsstykket med så lidt spil 
som muligt ved lukning af døren. Til dette formål kan udskiftningsstykket 
indstilles vandret.

1

 f Luk døren.
Fallen skal gå i indgreb i udskift-
ningsstykket [1] og holde døren 
lukket.
• Hvis fallen ikke går i indgreb, 

eller hvis trykket på dørpaknin-
gen er for højt, skal udskiftnings-
stykket indstilles i retning af 
dørbladet.

• Hvis fallen har for meget spil, 
skal udskiftningsstykket indstilles 
i retning af rammen.

1

T 10

 f Løsn de to indstillingsskruer [1].

1

 f Flyt anslagsdelen [1]
• I retningen mod dørbladet re-

duceres trykket.
• I retningen mod rammen forhø-

jes trykket.
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T10
2,5 Nm

 f Stram de to indstillingsskruer.

 f Luk døren, og kontrollér, om 
fallen går korrekt i indgreb.

Gentag ellers indstillingerne.

Dagsfalle

1

T 10

Dagsfallen adskiller sig fra udskift-
ningsstykket med en anslagsdel, der 
kan låses op med en skydearm [1].
• Når anslagsdelen er låst op, kan 

døren åbnes udefra uden nøgle.
Den vandrette indstilling af ans-
lagsdelen er permanent som ved 
udskiftningsstykket.
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4.13.2 Indstilling af tværindstilling
Tværindstillingen flyttes ± 2,5 mm på siden med to excenterskruer [1], hvorved 
dørens pressetryk mod rammepakningen ændres.

1

• Hvis dørens pressetryk mod 
rammepakningen er for lav, skal 
Q-indstillingen flyttes i retning af 
rammepakningen.

• Hvis dørens pressetryk mod 
rammepakningen er for høj, skal 
tværindstillingen flyttes i retning 
af dørbladet.

1

På excenterskruen sidder en marke-
ring [1]
Ved udleveringen er tværindstillin-
gen i neutral position. Markeringen 
peger nedad.
Hvis markeringen står i en stilling 
på 90°, er tværindstillingens maks. 
procesvej nået.

1

T 10

 f Løsn tværindstillingens tre fast-
gørelsesskruer [1].
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1

 f Drej de to excenterskruer [1] op 
til 90° til højre eller venstre. 

T 10
1,3 Nm

 f Stram tværindstillingens tre 
fastgørelsesskruer.

2x

 f Luk døren, og lås døren med 
to omgange.

De konisk formede låseelemen-
ter kører ind i tværindstillingen 
og presser mod dørens pakning 
på siden.
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5 Funktionskontrol

5.1 Kontrol ved åben dør
Kontrol af dørgrebets og fallens 
funktion

 f Bevæg dørgrebet helt ned.
Dørgrebet skal kunne bevæges let, 
og fallen skal være trukket helt ind.

 f Slip dørgrebet.
Dørgrebet skal automatisk gå tilba-
ge til udgangspositionen, og fallen 
skal køre helt ud.

Kontrol af fallens funktion med 
nøglen (skiftefunktion)

 f Drej og hold nøglen i oplåsnings-
positionen.

Fallen skal trækkes helt ind.
 f Slip nøglen.

Fallen skal køre helt ud.

Udtagning af nøglen
 f Anbring nøglen i udtagningspo-
sitionen, og tag nøglen ud.

Nøglen skal let kunne tages ud af 
profilcylinderen.
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2x

Udkøring af låseelementer
 f Drej nøglen to omgange i låse-
retningen.

Hovedlåseriglen og låseelementer-
ne til de ekstra kasser skal kunne 
bevæges let og køres helt ud.

Kontrol af modtryksikring
 f Prøv at presse låseelementerne 
manuelt sammen.

Låseelementerne må ikke bevæge 
sig tilbage ved modtryk.

2x

Indkøring af låseelementer
 f Drej nøglen to omgange i oplås-
ningsretningen.

Hovedlåseriglen og låseelementer-
ne til de ekstra kasser skal kunne 
bevæges let og køres helt ind.
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5.2 Kontrol ved lukket dør
Kontrol af fallens oplåsning

 f Luk døren.
Døren skal kunne bevæges og luk-
kes let.
Fallen skal gå korrekt i indgreb i 
udskiftningsstykket.
Hvis fallen ikke går i indgreb:

 f Flyt udskiftningsstykket i retning 
af dørbladet.

Hvis fallen har for meget spil:
 f Flyt udskiftningsstykket i retning 
af rammen.

Kontrol af oplåsning af fallen med 
dørgrebet

 f Aktivér dørgrebet, og åbn døren.
Fallen skal køre helt ind og frigive 
døren.

Kontrol af oplåsning af fallen med 
nøglen (skiftefunktion)

 f Drej nøglen til oplåsningspositio-
nen, og åbn døren.

Fallen skal køre helt ind og frigive 
døren.

2x

Kontrol af oplåsning af låseele-
menterne

 f Drej nøglen to omgange i låse-
retningen.

Låseelementerne skal køre helt ud. 
Dørbladet skal derved bevæges 
mod pakningen på siden.
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2x

Indkøring af låseelementer
 f Drej nøglen to omgange i oplås-
ningsretningen.

Hovedlåseriglen og låseelementer-
ne til de ekstra kasser skal kunne 
bevæges let og køres helt ind.

 f Åbn døren.
Døren skal kunne bevæges og 
åbnes let.

5.3 Kontrol af døråbningsspærre T2

1

3

2

Kontrol af låsning
 f Drej Olive [1] til låsepositionen 
ved lukket dør.

Riglen [2] skal gå ind i spærrebø-
jlens [3] åbning.

Kontrol af spærrebøjlens funktion
 f Åbn døren.

Spærrebøjlen skal tages med af 
riglen og begrænse dørens åbnings-
spalte.
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Kontrol af oplåsning med Olive
 f Luk døren.
 f Drej Olive til oplåsningspositio-
nen.

Riglen skal gå let ud af spærrebø-
jlens åbning.

 f Åbn døren.
Spærrebøjlen skal blive i sin positi-
on, og døren skal kunne åbnes helt.

1x

Kontrol af oplåsning med nøglen
 f Drej nøglen en omgang til 
låsepositionen fra den oplåste 
position.

• Olive skal automatisk dreje til 
oplåsningspositionen.

• Riglen skal gå let ud af spær-
rebøjlens åbning.

 f Drej nu nøglen en omgang ud af 
den låste positionen til oplåsni-
ngspositionen.

 f Åbn døren.
Spærrebøjlen bliver i sin position, 
og døren kan åbnes fuldstændigt.
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5.4 Kontrol af ekstra rigellås TR

1

2

 f Luk døren, og drej nøglen [1] til 
den ekstra rigellås en omgang i 
låseretningen.

Riglen [2] skal gå frit ind i låsepla-
den.

 f Aktivér dørgrebet, eller drej 
hovedlåsens nøgle til oplåsni-
ngspositionen.

Døren må ikke kunne åbnes.

Kontrol af udtagning af nøglen
 f Drej nøglen til den ekstra rigellås 
til udtagningspositionen, og tag 
nøglen ud.

Nøglen skal let kunne tages ud af 
låsecylinderen.

Kontrol af oplåsning
 f Drej nøglen en omgang i oplåsni-
ngsretningen.

Riglen skal bevæge sig let og køre 
helt ind.

 f Aktivér dørgrebet, eller drej 
nøglen til oplåsningspositionen.

Døren skal kunne bevæges og 
åbnes let.
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6 Fejlafhjælpning

6.1 Funktionsfejl for dørgrebet
Dørgrebet går ikke automatisk tilbage til udgangspositionen.

 f Kontrollér, at dørgrebet er sat rigtigt i.
• Dørgrebet må ikke have kontakt med rosetten eller skiltet eller låsekassen.

 f Kontroller tilspændingsmomentet for forskruningen til dørgrebets tilbehør.
• Hvis forskruningen er spændt for fast, kan fræselommen deformeres og trykke på siden af låsekassen, så dør-

grebet er tungt at bevæge. 
 f Kontroller hovedlåsens fræselomme for målfasthed.

• Hvis dørgrebet ikke går automatisk tilbage, selv om målene er korrekte, skal multilåsen kontrolleres af KFV.
• Hvis fræselommen ikke er i overensstemmelse med de fastsatte mål, skal fræselommen efterbearbejdes.

 f Gentag kontroltrinet med den efterbearbejdede fræselomme.
• Hvis dørgrebet stadig ikke går automatisk tilbage til udgangspositionen, skal multilåsen kontrolleres af KFV.

6.2 Funktionsfejl for profilcylinderen
Nøglen kan ikke tages ud.

 f Afmonter låsecylinderen, og kontroller den for funktionsfejl.
• Hvis låsecylinderen ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes.

 f Gentag kontroltrinet med den udskiftede låsecylinder.
• Hvis nøglen stadig ikke kan tages ud, skal multilåsen kontrolleres af KFV.

6.3 Træg funktion ved 
låsning og oplåsning

 f Kontroller indstillingerne for udskiftningsstykket (se kapitel 4.13.1 „Indstilling af udskiftningsstykke“ fra side 
51).

 f Kontroller indstillingerne for tværindstillingerne (se kapitel 4.13.2 „Indstilling af tværindstilling“ fra side 53).
• Flyt udskiftningsstykket og tværindstillingen i retning af dørbladet, så presset på siden reduceres.

 f Gentag kontroltrinet med efterindstillet udskiftningsstykke og efterindstillet tværindstilling.
• Hvis trægheden fortsætter, skal målindstillingerne for fræsetaskerne til hovedlås og ekstra kasser kontrolleres.
• Hvis fræselommerne er i overensstemmelse med de fastsatte mål, og trægheden fortsætter, skal multilåsen 

kontrolleres af KFV.
• Hvis fræselommerne ikke er i overensstemmelse med de fastsatte mål, skal fræselommerne efterbearbejdes.

 f Gentag kontroltrinet med efterbearbejdede fræselommer.

6.4 Funktionsfejl for døråbningsspærre T2
Træg funktion ved 
låsning og oplåsning

 f Afmonter multilåsen, og lås og åbn døråbningsspærren T2 i afmonteret tilstand.
• Hvis trægheden fortsætter, skal døråbningsspærren T2 kontrolleres af KFV.
• Hvis trægheden ikke forefindes i afmonteret tilstand, er døråbningsspærren T2 teknisk i orden. 

 f Kontroller fræselommen til døråbningsspærren T2 for målfasthed.
• Hvis fræselommen ikke er i overensstemmelse med de fastsatte mål, skal fræselommen efterbearbejdes.

 f Gentag kontroltrinet med den efterbearbejdede fræselomme.



02.201962/64 H39.MFVRS004DK-00

Multilåse nøglebetjent Monteringsvejledning

BS 230X, BS 250X, BS 260X

Riglen griber ikke rigtigt ind i spærrebøjlens åbning
 f Kontroller falsluften for målfasthed (se kapitel 4.13 „Indstilling af falsluft“ fra side 50).

• Hvis falsluften ikke er i overensstemmelse med de fastsatte mål, skal falsluften indstilles.
 f Gentag kontroltrinet med korrekt indstillet falsluft.

• Hvis riglen stadig ikke griber rigtigt ind i spærrebøjlens åbning, skal den ekstra rigellås TR kontrolleres af KFV.

6.5 Funktionsfejl for den ekstra rigellås
Træg funktion ved 
låsning og oplåsning

 f Afmonter multilåsen, og lås og åbn den ekstra rigellås TR i afmonteret tilstand.
• Hvis trægheden fortsætter, skal den ekstra rigellås TR kontrolleres af KFV.
• Hvis trægheden ikke forefindes i afmonteret tilstand, er den ekstra rigellås TR teknisk i orden. 

 f Kontroller fræselommen til den ekstra rigellås TR for målfasthed.
• Hvis fræselommen ikke er i overensstemmelse med de fastsatte mål, skal fræselommen efterbearbejdes.

 f Gentag kontroltrinet med den efterbearbejdede fræselomme.
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